


 تاهّنألاو ءابآلاو خيملعلا ىلإ

 زّزعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي
 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 .الاعجو يوي

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم لك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارقا .ءانثأ
 ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 ّْثوت ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم للك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا أرقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ُْتَّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق
 .لافطألل اهأر قت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ْبَّرَدت *

 يف ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ْرّكَف «٠
 .ةياكحلا

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع . ةبسانملا ةمغنلا ىلع ُبّردت .

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ مدختسإ ٠

 .ةياكحلا



 اورّكفي نأ لافطألا نم ٌبلطاو .هتحت كعبصإ ْرِّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 «مهتاعقوت نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف
 .ةروّبّسلا ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف
 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسم)

 ءةنلختم اًناوصأ امدختم :ةلسم ةقوفم ةقيرطب ةياكجلا ارقا
 نل] دع .لعفت امب عتمتست كّنَأ لافطألا ىري نأ ىلع ٌصرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعّقوت
 ىلع دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ثَّدحت

 .ثادحألا مهف

 ةينعملا ةّيصخشلا ىلإ ْرِشَأ ««تلاقا وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا م مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب جار

 .اهل مهمهف ىدم نم ققحتتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْذَع ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ْبلطأ

 .هب نوموقي يَنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهّلأسإ. مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهِطعأ

 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 د« ةيوبحملا تاياكحلا 8

 وه 5 كوس رو
 الا

 تاكو اهات 3 داكعإ

 ا ا مح نوع 1

 نوكتنثم الوتحي : موسر

 انْورِفاَن تتنانتشبا ةبتككم



 يل م را اق دق ع فرو دق نع
 اهَّدْنِع نوكي نأ ٌبِحُت ٌةَأَرْما شيعت تناك

 اذج 5 ٌدْقَح ةاتق

 ْتَلاَقو ءةَميكَح ٍزوجَع ىلإ ٌةَآْرَملا ِتَبَهَذ

 : اهل

 2 5 د م
 «.ادج ةَريغّص ةاتف



3 6 1 



 تابغلا دك ةَّبَح ْتَسْيَل ِهْذَه»
2 7 

 ياما رع يف اهيعّرْزاو ِتيبلا ىلإ 5





 م مع

 يف اقل ءاهتنت ىلإ ٌدَبحلا ٌةَأْرَملا ِتَّدَحَأ

 صيصألا يف تتبن تبن ام داعتفي .يلعزأ صيص

 ”ىاملو عع
 .هريهر ةَأرَملا اهْتَمْسَأَف





 هه صد ىةم وهم هه ىلع ا  ىنرهعا# 8 ةمار
 .اهل اًريرَس زوج ٍةبح بفصِن نم ةَريِهَز تلَعَج

 اًشارف حَسْفَتبلا ٍقارؤأ ْنِم ْتَدَحَّنا

 .ًءاطِغ ِدْرَولا ٍقارْؤأ ْنِمو

 : ةيعلت رافلا لاوط .تقاكو
 قيِقّرلا بذَعلا اهِتوَصِب ينغتو 2 12 نوم 6#





 «ىلايّللا ىدخإ ىف
 هلأ ايا عا هيل 3 م

 .طنت زوجع ةَعِشَب ةعدفض تءاج

 :ثلاقف ءِزْوَّجلا ةَّبَح يف َةَمِئان َةَرْيَمُز ْثَأَر



 ةليمجلا ةدوحشلا ةاكفلا وذ .ةوكت نأ ٌديرأ» 1 3 و ا 1 خل 16 م
 هد سل. اه ع رم# مف هو 2 ف
 َريِرَس تطقتلاف تعَرْسأ مث 2!ينبإل ةجْوَر

 5 م ا رق و - 2و
 .ةدعتبم طِنت تحارو «ةَريَهز



 فَلا ىلإ ةَرْيَمُز ٌريرَس ٌةَعَدْفَضلا ِتّلَمَح
 ينال نك مخ 2865 ق#عإ ع رع
 .عءام ٍقَبْنَر ٍةَقَرَو قوف هتعضوو



 تلا ةَلَص ْنَع دعب ٍقيَزلا ُقارزأ ثئاك
 .بَرهلا ةريكُر غطَشت ْمَلَق



 اهّنبا اهَعَمو يلاَتلا مويا يف ٌةَعَدْفَّصلا ٍتداع

 ماتو ف ح20 س6 دع 94 رمال ه ف +

 ًعدفضلا جوزتت نأ هريهر درت مل

 يب 5 هك

 .هّمأ َلثِم اًعِشَب ناك دَقَف



 ءام قمم ىلإ َةريكُر ةئأو عدْفشلا َدْحأ

 .هيف ٍناَشيعَي اناك

 يام ِقَبْنَّز ِةَقَرَو ٌقْوَف اهاكَرت

 .اهَّل ِتّيَبلا دادغإ ىف الَعَّشْناَو



 ةرجشلا ةعدفملا كامشألا تعيش

 ٍةَريعّصلا ِةاتَّقلا ِنَع اهتاراج ْثَّدَحُت

 اهنبإل َةَجْوَر ُنوكَتَس يلا

5 

 ٍ-_- .َةَريغَّصلا ًةاتَملا َكْلِي ىرت ْنَأ ُكامْسَألا ٍتدارَأ

 عاملا ِقَبْثَز ِةَقَرَو ىلإ ٍةَعْرسِب ْتَحَبَس

 .اًدج ٌةليمج اهْنََرَ د ةَريَهز ىلإ ٌتَرَظَنو

 ا ٌةاتَقلا ِهِذَه َحّوَرَتت ْنَأ ٌمارَح» :ثّلاق

 | يف َسيعَتو ءاَعِشَب اًَعَدْفِض ٌةَمِعاَتلا





 ف د
 عاملا قّبْنَز َةَقَرَو َتَكَّرَحَت ذِئَدنِع

 6 نبل وتو. تخت .. اوتو نا نفل صيصان عوق اا ني ادمن م رع

 عدفضلا نع اًنْيَشَف اًئْيَش َدَعَتْبَت ةَريَهَز تّدحَأو
 07 ها ا وع ا لل ها أ

 ةَئيلَم ِةْيَرَب ىلإ تَلَصَو اًريخأ .ِهّمَآ ْنَعو

 ع ه6
 1 موق تكشف ةَئفاَدلا .حّرَفلاو ٍةَداعَّسلاب اًضُي



 ا
 ١ اا : 0



 مع 26 6
 0 لإ ْحّنَجُم م م طبه احق

 ِةَقَرَو ْنَع اَديعَب ٍةَرَجَش ىلإ اهب ٌراطو اهّلَمَحو

 .ٍناولألا ِةّيِهاَّرلا ٍةَّفارَقلا نَعو ِءاملا ِقّبْنَر

323 





 «!اهلمجَأ ام :ةتَجملا ٌقشْنْخلا لاق

 :اولاق ْمُهَّلُك هَءاقِدْصَأ ّنِكل

 (!اهَعَّشْبَأ ام .ْطَقَف ِناَنَتْنا ناقاس اهَل»

 (!اهَعّشْبَأ ام .انلْثم ٍراَعْشِتْسا ُنورُق اهل َسْيَل»

 ْك (!اهَعَّشْبَأ ام .ٌليحَت اهّرْصَح»

 : ع ٍدْصَأ َمالَك ْحّنَجُملا ٌسْفْتخلا َعِمَس

 «!اهَعّشْبَأ ام ءالْعِف»





 ءاهي ٌراطو ةَرْيَمُز ُحّنَجُملا ُسْقْنْحلا َلَمَح

 2 نمو هع سنا 2
 .ٍناوحقأ ٍةَرِهَز قوف اهلّرَنأ مث

 .بشعلا نم ادرس اهسنتل ةورهز ْتَدَع

 اهَدَْحَو ٍفْيَّصلا ٌلاوَط ٌتَّساعو

 .ٍراهْرَألاو ٍراجْشألا َّنْيَب



 ٍقارْؤَأب َةَقِلاعلا ىدّنلا ٍتارَطَق ُبَرْشَت تناك
 .راهزألا َلَسَع ٌلُكأتو ءِتاََئلا

 ءرويّطلا ٍديرْغَت ىلإ ْتِصْنُت ثئاك
 .ليمج ةرلخ يلغأ قر



 "لان ٌةَبْغَّضلا ٌة 2 ةكعأف
 .دربلاب ةّريغصل هريهر تسح

ُُ 

 وغوؤم سوو ف يا هور
 اًئيش دجت دعت م

 : :اهل ثلاقو ءِلْفَح ِةَرأَك ىلإ ةَريَعُر ْثَبَهَد
 «!ِكوجْرَأ «ينيمعطأ ؛ٌةَعئاج انأ»

 اهنعدر كريخُد ىلع لفحلا هزت ثق
 اهل ْتَمَّدَثو ءضزلا يف ٍروفْسَملا اهتْئَب ىلإ
 .اًماعط





 يشيعَت ْنَأ ِتَْيْحَأ اذإ» :لْقَحلا ٌةَرَأَق ثّلاق

 .ِكب اَلْهَسو اًلْمَأف ِةئِفاَدلا ِةَقْرْعلا ٍهِذَه يف يعم
 «.اهبيتزتو ِةَقْرْعلا ٍفيِظْنَت يف يئيِدِعاشَس اًعْبَطو

 «لقحلا ِةَرَأَ َعَم ةَرْيَعُز ثتّكاع اذكّمو

 55 هع نياق هدي و ع

 يورو ءاهييترتو ٍةفرغلا يفيظنت يف اهدعاست
 تاينغأ اهل شفتو. :ةدانس تاياك اهل ما هلو





 اذإ» :مْوَي تاذ ٍلْقَحلا ُةَرَأَق اهل ثّلاق

 يتب نم َرَبْكأ ٍتَْي يف نيشيعت َدلُخلا ٍتْجور
 ْنَأ َكْيَلَع ُدْلُخلا انٌرورَي امَدْنِع . اذه

 تاغأ ىلخأ هل عت نأو كتاياكح ىلخأ

5 





 نلإ اًديدج اققث دلُخْلا مَع ماَيَألا ٍدَحَأ ىف

 .ٍلْفَحلا ِةَوَك ةَْرُع
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 ماعدا 17
 :ةريهزل دلخلا لاق

 «ٍتْنَيْخَأ اذإ «يتْبَب ىلإ يلاعت»

 «.اًنيَم اًرئاط هيف نإف «يهبتْنا ٍنِكَل



 .نيكْسملا ٍرِئاطلا ىلَع ةَرْيَُز ْتَتِرَح

 ونونّسلا ٌرئاط ىّطَغَأَس» :اهِيْفَت ىف ثّلاقو

 ْتّنَع يلا ٍرويّطلا َّنِم اًدِحاو َناك ُهَلَعلف ءاذه







 «عاَتَّشلا ٍلْصَف ٌلاَوَط وئرتشلاب دع دنع

 حن ِفَقَّسل ١ 1 ْثَحَنَم عيبّرلا يفو

 .ونونّسلا اهْنِم ٌراط

0 



 .كاظ 3 (!اًعادَو .اًعادو» :ٌرِئاّطلا ّلاق

 «!اًعادَو .اًعادَو» :ةَرْيَمُز ثحاصو



 ُكّيَلَع ٍفْيَّصل ا رخآ يف» : ٍلَقَحل | ٌةَرَأَف تّلاق

3 
 ىَدِعَأ ْنِكَل .ةَرْيَعُر اي ءَدْلُخلا يجوَّرَتَت نأ

 ؟«ةليمك ةديدك"اناف لو كيشل

١ 







 حى هد
 اهّتَيَأ اًعادَو» :نْرُحب ةَرْيَعُز ثحاص

 «!ُسْمّسلا

 داما ىف ةرطق وتونشلا ةويط ثأوو

 :ٌثحاصف

 ع 3 وهم 2
 «!ةليمجلا ٌرويطلا اهتّيأ اعادَو»

 6 118 ارث :رهيساا“

 را 0
57000 

1" 5 
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 رويطلا َكّلَي ْنِم اًرْئاط ةّرْبَمُز ْثتَأَر

 وه اذإق .اهودشم اهون طبر

 .ِءاتَّشلا لْصَف ٌلاوَط هب ْتََتْغا يذلا اهُقيدَص



 .اًبيرَق ِتآ ُدْرَبلا» :ونوتسلا اهل لاق
5 1 
 «.ىعَم ْيَلاعَت .ئفاد ِدَلَي ىلإ ٌرِفاسُم ان |

 تف



 «ونونّسلا َرْهَظ ةَرْيَهُز ْتَبْكَر

 ءالايثآو الايثآو اًلايْمَأ اهب َراظف

 .يفاد دَلَب يف اًريخأ ّطح ْنَأ ىلإ
 رووا 2 وع
 «.انلَّصَو» :اهل لاقو وِرْهَظ ْنَع ةّرْيَعُز لزنأ





 هور

 كَ

 وح ةَرْيَهَز

 ع

 رو
3 

 ١ دجا :
2 

 اسس ١
 5ك

 هه

 كن

 ١١

 م 14 20
 رهز

 ايه يت
 .ةريغص ة

2 ًُ 

 2و

5 
 ْثَكلَطَت

 2 2 او نت

 دب ةَليمَج اًراهْزَأ ٌتأرَف اهّل
 3 ووقف



1
 / 0
 

 ودهر# يهد 5 5 3 3
 .هتبحاو هريهر راهزألا بعش يه اكل







 (ةيوخملا تاباكحلا) ُهلِيلَس

 مازقألاو جلا ضايب -

 ةعبّتلا
 درولا ةرمحو جلّتلا ضايب - ؟

 شحولاو ةليمج -
 اليردتس - 5

 هنا قرد 0

 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا - 5

 ةريبكلا ةتفللا - ١
 تيكا روب كارا د

 ناديعج- 4

 ءاّدحللاو َناريْغّصلا نايثجلا ٠
 ثالثلا تازنعلا ١

 ةمزجلا وبأ ملا -١؟
 ةمئانلا ةريمألا - ١

 لزنوبار -5

 ٌيبهّذلا رعّشلا تاذ ١6
 " ةئالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغَّصلا ةجاجّدلا -7

 ةيلوصافلاو ماس /١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا -8

 ةّيرحّسلا ردقلا

 عدفٌضلاو ةريمألا ٠١-

 ٌيبهّذلا توكتكلا ١
 ' رورغملا ّيبَّصلا -؟7

 قرح والاع
 ةعبّسلا نايدجلاو ٍبئّذلا -

 بيرغلا رئاطلا

 ويكونيب -71
 ريِغَّصلا اموت -107

 روطاربمإلا بوث -8
 ةريغَّصلا رحبلا سورع -4
 ١ ةزولا

 ةئيدملا رأف ١"

 ةَريهز "7
 ةباغلا قيرط ٠8-

 لبجلا ريسأ "5
 ريغّصلا طاّيخلا "0

 زوإلا ةيعار 7
 جلّتلا ةكلم -"0
 ةبيجعلا ةبلعلا "8
 راثلا رئاط -"

 دّدمُرلا ةنيدم ٠-
 ناحلألا ريمأ 4١-


